
 
Hyundai i20



Performanță peste așteptări 
Propulsorul 1.0 litri T-GDi cu injecție directă dezvoltă 120 CP la 
6.000 rpm, oferind un consum mixt de combustibil de 5.5 l / 
100 km, ceea ce echivalează cu emisii de CO2 de 125 g / km.  

Șine plafon longitudinale 
Perfecte pentru a transporta echipamentul sportiv voluminos: 
bicicleta, schiurile sau snowboardul, pentru ca tu să te poți 
bucura de vacanță. 

Hayon cu design nou  
Noua formă a hayonului, care integrează placa cu numărul 
autovehiculului, subliniază exteriorul rafinat și dinamic al 
modelului. 

Mai e doar un pas între 
tine și o nouă aventură!
Noul Hyundai i20 Active

Modelul Hyundai îți oferă spațiul de care ai nevoie pentru a trăi viața pe care o alegi. În plus, noul 
propulsor 1.0 Turbo GDi, 100 CP stimulează performanța și eficiența consumului de combustibil și 
este mereu pregătit să-ți alimenteze următoarea experiență.



Grilă tip cascadă Blocuri optice cu LED 
și proiectoare de ceață spate

Jante din aliaj de 16”

Alegerea potrivită.
Noul i20 vine cu tot ce ți-ai putea dori de la noua ta mașină - de la designul expresiv, caracteristicile de sigurantă și conectivitate, până 
la interiorul extrem de spațios.
Pentru că noul i20 este cu adevărat special.



Siguranță și confort.

Buton pornire/oprire a motorului („Start/Stop”)

Cotiera centrală și suport pentru pahare

Instalație de climatizare automată

Cameră video marșarier

Volan / Scaune încălzite

Transmisie manuală cu șase trepte

Sistem de asistență la coliziune frontală (FCA)

Conectivitate - porturi USB și AUX

Asistență la menținerea benzii de rulare (LKA)

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri

Asistență pentru faza lungă (HBA)

Sistem de atenționare a conducătorului auto (DAW)

Transmisie automată cu șapte trepte și dublu 
ambreiaj (DCT) 

Sistem de rabatare scaune spate 60:40



Roșu Passion (Perlat) Albastru Champion (Metalic)Gri Star Dust (Metalic) Albastru Aqua Sparkling (Metalic) Maro Cashmere (Metalic)

Negru Phantom (Perlat) Roșu Tomato (Solid)Alb Polar (Solid) Argintiu Sleek (Metalic) Argintiu Clean (Metalic)

Culori caroserie.

Tapițerie.

Jante.

Piele neagră / inserții de culoare roșie

Piele neagră Material textil de culoare neagră

Negru Albastru – GriAlbastru Velvet

Piele neagră / inserții de culoare albastră

Material textil de culoare albastră

Material textil / inserții de culoare roșie Material textil / inserții de culoare albastră

jante din aliaj de 15”jante din aliaj de 16” (nou) jante din aliaj de 16”

Mostrele de culoare prezentate pot varia ușor față de realitate, din cauza condițiilor de iluminare și a procesului de tipărire. Pentru informații complete, vă rugăm să 
contactați distribuitorii Hyundai Auto România.



Spirit de competiţie.
Construit în centrul Hyundai Motorsport din Alzenau, Germania, i20 a triumfat în WRC încă din primul an. Angajamentul și investiția 
Hyundai într-un program global motor-sport punctează evoluția permanentă a mărcii. Fiecare participare în Campionatul Mondial de 
Raliuri marchează o oportunitate de a transfera tehnologia utilizată în acest program în dezvoltarea continuă a modelelor de serie ale 
gamei.



Hyundai Auto România
www.hyundai-motor.ro
Tel.: +40-21-269.25.23 / +40-21-269.25.24

www.facebook.com/HyundaiAutoRomania

Informațiile prezentate în acest pliant se bazează pe datele disponibile la momentul publicării. Acestea sunt orientative și nu reprezintă parte integrantă a ofertei de produs. Este posibil ca unele echipamente 
ilustrate sau prezentate să nu fie disponibile în echiparea standard, putând fi achiziționate contra cost. Hyundai Auto România își rezervă dreptul de a schimba specificațiile tehnice și echipările fără un anunț 
prealabil. Garanția de cinci ani fără limită de kilometri se aplică doar autovehiculelor Hyundai care au fost vândute inițial de către distribuitorul autorizat Hyundai către clientul final, conform termenelor și condițiilor 
prezentate în pașaportul de service. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați distribuitorii Hyundai Auto România. Imaginile disponibile sunt cu titlu de prezentare.

Motor Benzină
Tip 1.2 l, MPI, Kappa 1.2 l, MPI, Kappa 1.0 l, T-GDI, Kappa 1.0 l, T-GDI, Kappa
Transmisie 5 MT 5 MT 6 MT 7 DCT
Tip transmisie manuală manuală manuală automată cu dublu ambreiaj
Trepte de viteză 5 5 6 7
Capacitate cilindrică (cmc) 1,248 1,248 998 998
Alezaj x Cursă (mm) 71.0 x 78.8 71.0 x 78.8 71.0 x 84.0 71.0 x 84.0
Cilindri 4 4 3 3
Sistem de valve 16 valve 16 valve 12 valve 12 valve
Raport de compresie 10,5 10,5 10 10
Putere maximă (CP / rpm) 84 / 6.000 84 / 6.000  75 / 6.000  120 / 6.000 100 / 4.500
Cuplu maxim (Nm) 121,6 121,6 171,6 171,6
Performanță
Viteza maximă (km / h) 170 170 190 182
Accelerare 0 - 100 km / h (sec) 12,8 13,6 10,2 10,5
Consum carburant, emisii CO2

Consum (l / 100 km) urban 6,8 - 7,2 6,6 - 7,1 6,2 - 6,5 5,6 - 5,9

Consum (l / 100 km) extraurban 4,8 - 4,9 4,5 - 5,0 4,6 - 4,9 4,6 - 4,9
Consum (l / 100 km) mixt 5,5 - 5,8 5,3 - 5,8 5,2 - 5,5 5,0 - 5,3
Emisii CO2 mixt (g / km) 126 - 132 121 - 132 118 - 125 114 - 121
Anvelope
Dimensiune 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16 185/65R15, 195/55R16
Greutate
Greutate proprie ↓ (kg) 980 980 1,070 1,110
Greutate totală ↑ (kg) 1,158 1,158 1,218 1,250
Capacitate minimă portbagaj (litri) 326 326 326 326

Specificații tehnice:

Dimensiuni:

A
N
I

GARANȚIE

FĂRĂ LIMITĂ
DE KILOMETRI

1.760 mm
2.570 mm

   4.065 mm

1.
52

9 
m

m

2.570 mm
 4.035 mm

1.
47

4 
m

m

1.734 mm

i20 Active
i20




